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Beste heer, mevrouw, 
 
 
Wij ontvingen op 21 januari 2020 uw vragen ex artikel 37 RvO over Aanpak drugscriminaliteit 
buitengebied. Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 
 

1) Hoeveel leegstaande panden zijn er in het buitengebied van Boxtel? Het gaat hierbij om 
woonhuizen, maar ook om andere bouwwerken.  

 

Het exacte aantal leegstaande panden in het buitengebied van Boxtel is niet bekend. Het 
bepalen van leegstand van vrijkomende/vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) is lastig. De 
voornaamste oorzaak is dat veel vastgoed in het buitengebied bestaat uit stallen en schuren. 
Deze staan niet geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het gaat 
daarom eerder over een inschatting, gemeten in oppervlakte (m2). Studie vanuit Wageningen 
University Research geeft aan dat voor de gemeente Boxtel sprake is van 20.000–30.000 m2 
leegstand VAB (Bron: BAG 2017, GIAB 2017, bewerking WENR).  
 

2) Op welke wijze en hoe vaak wordt gecontroleerd welke activiteiten in deze leegstaande panden 
plaats vinden? 

 

De VAB-locaties worden gecontroleerd naar aanleiding van signalen van met name de 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) of politie en het team Openbare Orde en Veiligheid  
(OOV) . Als de signalen aangeven dat sprake is van mogelijke ondermijning vindt een 
onaangekondigd bezoek plaats. Het bezoeken van een verdachte VAB-locatie wordt altijd 
besproken met de politie. Dit voor de veiligheid van onze toezichthouders en om eventueel 
lopende politieonderzoeken niet te doorkruisen. 

Op locatie worden de activiteiten geïnventariseerd en de mogelijke toekomstplannen besproken. 
Van de controle wordt een rapport opgemaakt met daarin beschreven wat is toegestaan op basis 
van het bestemmingsplan. Tevens wordt beschreven wat de haalbaarheid is van de besproken 
toekomstplannen. De resultaten van het bezoek worden besproken met onze 
handhavingsjuristen en worden voorgelegd aan het team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). In geval 
van strijdigheid met het bestemmingsplan wordt voorgesteld om handhavend op te treden.  
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3) Is een dergelijke controle verankerd in beleid?  

 

In ons beleid is vastgelegd dat onze toezichthouders werken op basis van werkafspraken. De 
VAB-locaties worden gecontroleerd naar aanleiding van signalen. Wanneer de toezichthouders 
op bezoek gaan op de VAB-locaties komt het ook voor dat zij worden getipt over leegstand 
elders in het buitengebied. Al deze informatie wordt intern gedeeld (toezichthouders) en op de 
takenlijst gezet. 

 

4) Waar kunnen ondernemers die met verzoeken voor gebruik van de ruimte worden 
geconfronteerd terecht? Is er een meldpunt of iets dergelijks?  

 

Indien ondernemers van agrarische bedrijven verzoeken krijgen van het gebruik van hun 
leegstaande ruimte en zij vinden dit verdacht, kunnen zij hiervan melding maken bij de (lokale) 
politie. Deze melding is mogelijk middels internet (www.politie.nl/mijn-
buurt/politiebureaus/09/boxtelhtml) of telefonisch (geen spoed:0900-8844). De ondernemer heeft 
daarbij de optie om dit geheel anoniem te doen middels, ‘Meld Misdaad Anoniem’ (0800-7000).  

 
5) Waar kunnen burgers terecht als zij verdachte activiteiten waarnemen?  

 

Zowel burgers als de ondernemers kunnen altijd terecht en/of melding doen bij de politie. Deze 
melding vindt plaats zoals verklaard in het antwoord van vraag 4. Naast de politie kunnen de 
burgers en ondernemers ook contact opnemen met de gemeente 
(veiligheid@mijngemeentedichtbij.nl), waar zij in contact worden gebracht met het team OOV. 
Deze meldingsmogelijkheid komt zeer binnenkort op de gemeentelijke site te staan. Het team 
OOV koppelt deze informatie terug met de politie en kan informatie opvragen bij de specifieke 
teams binnen de gemeente of de ODBN welke meer inzage kunnen genereren over hetgeen is 
gemeld. Indien sprake is van meerdere signalen die wijzen op mogelijke ondermijning kan een 
casus worden geïnitieerd waarbij ook regionale partners zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst of 
het Regionaal Informatie en expertise Centrum (RIEC), kunnen worden betrokken. 

 

6) Hoe ondersteunt u ondernemers die in de situatie zitten dat ze vatbaar zijn voor dergelijke 
activiteiten? Werkt u hierin bijvoorbeeld samen met ZLTO?  

 
De gemeente kan op dit moment enkel reageren op de meldingen vanuit de betreffende 
ondernemers van agrarische bedrijven of op de meldingen van burgers die verdachte activiteiten 
hebben waargenomen in het buitengebied. Pas na een melding zijn de betreffende ondernemers 
gesignaleerd en is de gemeente in staat om te ondersteunen. Er is geen formeel 
samenwerkingsverband met de Zuidelijke Land & Tuinbouw organisatie (ZLTO) en de gemeente 
Boxtel. Wel wordt dit onderwerp in de overleggen met ZLTO en de gemeente besproken. 
 
Overigens, zijn er diverse gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers over de 
bedrijfsontwikkeling. Om de ondernemers te ondersteunen bij de te maken keuzes gaan wij in 
samenwerking met de ZLTO in de loop van dit jaar hier verdere stappen in zetten. 
Zoals het er nu uitziet gaan we een bijeenkomst organiseren waarvoor alle agrarische 
ondernemers binnen onze gemeente worden uitgenodigd. Wij bieden daarbij de gelegenheid 
voor al deze ondernemers om een persoonlijk gesprek aan te vragen om te spreken over hun 
toekomst. Daarbij wordt dan op maat gekeken op welke wijze we de ondernemer het beste 
kunnen ondersteunen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 
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De secretaris, De burgemeester,  

A.E. Kraal R.S. van Meygaarden 
 
 


